VIII Prémio Internacional de Poesia Jovellanos
O Melhor Poema do Mundo

CONVOCATÓRIA

Ediciones Nobel prossegue a sua busca utópica pelo melhor poema escrito
em qualquer língua do mundo. Mantemos assim viva mais um ano nos autores de todo o mundo a lembrança do ilustre espanhol que engrandeceu
com a sua vida, obra e pensamento toda a humanidade e entre cuja memorável obra escrita também teve o seu lugar a poesia.
Convencidos de que todos os sonhos se realizam se não se renunciar à sua
perseguição, queremos concretizar a sugestiva utopia de encontrar todos os
anos “o melhor poema do mundo” para recordar o ilustre Gaspar Melchor
de Jovellanos, prestar homenagem ao seu autor e divulgá-lo por todos os
meios para que a voz dos poetas ilumine os dias em que a noite não deixe
passar a luz, para que as suas palavras sejam um archote na terra escura.

REGULAMENTO

Artigo 1.º A EDICIONES NOBEL abre o prazo de receção de candidaturas
para o VIII PRÉMIO INTERNACIONAL DE POESIA JOVELLANOS, O MELHOR
POEMA DO MUNDO, ao qual se poderão apresentar autores de qualquer
país e língua, em conformidade com os requisitos especificados neste regulamento. O prazo permanecerá aberto até às 24 horas (GMT+1 Hora de
Madrid) de 6 de janeiro de 2021, não se admitindo a concurso nenhuma
obra fora do prazo referido.
Artigo 2.º Cada autor poderá enviar somente um poema para o concurso
de temática e extensão livres. Não é admitido o envio de poemários.
Artigo 3.º O vencedores da edição anterior não poderá participar nesta
convocatória.
Artigo 4.º Os poemas terão de ser originais e inéditos e deverão incluir um
título. Poderão estar escritos em qualquer idioma.
Artigo 5.º Para participar, todas as candidaturas deverão registar-se na página web http://poesia.premiojovellanos.com na secção “Inscrição”. Todos os campos do formulário deverão ser preenchidos, sendo igualmente
necessário anexar o poema em formato Word ou similares. Não poderão
ser enviados poemas em papel. Nesse caso, a Ediciones Nobel não se compromete com a sua conservação nem devolução aos seus autores. Premio
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REGULAMENTO

Artigo 6.º O júri, selecionado pela direção de EDICIONES NOBEL e de Clarín, Revista de Nova Literatura, elegerá o poema vencedor e uma seleção
de poemas fi nalistas que serão editados com o tí tulo “O Melhor Poema do
Mundo”. Vencedor e finalistas cedem com caráter não exclusivo a EDICIONES NOBEL os direitos de reprodução da sua obra.
Artigo 7.º O poema ganhador será lido na cerimónia de entrega do Prémio
Internacional de Ensaio Jovellanos, que todos os anos se celebra na cidade
de Gijón, Principado das Astúrias, Espanha.
Artigo 8.º O prémio ao único vencedor consta de um diploma de certificação e de uma dotação financeira de dois mil euros (2000 €). Os finalistas selecionados pelo Júri aparecerão juntamente com o poema premiado
no livro que a Ediciones Nobel publicará na data que esti mar oportuna de
acordo com os seus interesses editoriais. Os finalistas, depois de selecionados, não poderão solicitar à editora a retirada do seu poema da edição do
livro.
Artigo 9.º Tanto o autor do poema premiado como os finalistas renunciam
expressamente aos direitos de autor que sejam devidos com as vendas da
obra. Os lucros serão doados a uma enti dade de benefi cência ou cultural a
determinar pela editora.
Artigo 10.º O prémio poderá ser declarado não atribuído se o júri, cuja decisão será inapelável, considerar que nenhuma das obras apresentadas reúne a devida qualidade.
Artigo 11.º Os poemas serão publicados na sua versão original, juntamente
com tradução para espanhol do seu autor.
Artigo 12.º A interpretação deste regulamento cabe à Ediciones Nobel. A
participação pressupõe a aceitação completa do mesmo.
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